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Постановка проблеми. Реформування системи 

вищої професійної освіти в Україні здійснюється в 

умовах становлення та розвитку інформаційного сус-

пільства й супроводжується впровадженням нових 

засобів, форм, методів, технологій навчання, які пе-

редбачають широке використання сучасних інформа-

ційно-комунікаційних технологій. Це обумовлює 

необхідність активної трансформації педагогічних 

технологій у відповідності до нових освітніх потреб 

та змін принципів і механізмів доступу до знань з 

метою пошуку шляхів підвищення ефективності та 

якості освітніх процесів, модернізації традиційних 

засобів, методів та форм навчання з урахуванням 

існуючих тенденцій розвитку інформаційних техно-

логій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Здій-

снений аналіз наукових доробок дозволив установити, 

що використання інформаційно-комунікаційних тех-

нологій в освіті є предметом активних досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених (А. Андрєєв,  

А. Ардеєв, В. Бабеко, Г. Бєляєв, В. Биков, М. Голо-

вань, Р. Гуревич, М. Жалдак, Ю. Жук, І. Захарова,  

А. Манако, Л. Панченко, С. Пейперт, П. Підкасистий, 

Є. Полат, С. Раков, О. Співаковський). Вивчаючи 

різноманітні аспекти, пов’язані з впровадженням ін-

формаційно-комунікаційних технологій у вищу осві-

ту, вчені досліджують теоретичні та методичні основи 

розробки нових засобів та форм навчання і пропону-

ють ефективні шляхи їхнього застосування у профе-

сійній підготовці майбутніх фахівців. 

Перспективи розвитку інформаційно-комунікацій-

них технологій у вищій освіті досліджували С. Ад-

кінс, В. Биков, П. Лукша, А. Манако, А. Стрюк,  

М. Шишкіна. У результаті проведеного дослідження 

було з’ясовано, що науковці акцентують увагу на 

різних аспектах інформаційно-комунікаційних техно-

логій – розширенні можливостей пристроїв і техноло-

гій, веб-платформ, освітніх Інтернет-ресурсів, педаго-

гічних програмних засобів, форм організації освітньо-

го процесу. Проте питання перспективних напрямків 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у 

вищій освіті не є дослідженим у повному обсязі, що 

обумовлено досить швидкими темпами їхнього розвит-

ку та відсутністю єдиної системної позиції науковців 

з цього приводу. 

Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду вико-

ристання інформаційно-комунікаційних технологій у 

вищій професійній освіті дозволив установити, що 

сучасний стан інформатизації закладів вищої освіти 

характеризується розвитком високотехнологічних 

платформ – хмарних обчислень, сервісів інформацій-

но-комунікаційних мереж, впровадженням у навчаль-

ний процес засобів розподіленого, віртуального та 

мобільного навчання, наповненням освітнього інфор-

маційного середовища якісними навчальними ресур-

сами, поширенням інноваційних технологій дистан-

ційного, електронного та змішаного навчання [1; 2; 3]. 

Такий процес супроводжується істотними змінами 

у педагогічній теорії та практиці навчально-виховного 

процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст 

технологій навчання, які повинні бути адекватні су-

часним технічним можливостям та сприяти гармоніч-

ному входженню майбутнього фахівця в інформацій-

не суспільство [4; 5]. Однак внесення цих коректив 

відстає у часі від темпів розвитку сучасних інформа-

ційно-комунікаційних технологій. Це обумовлює 

необхідність вчасного виявлення тенденцій розвитку 

технологій з метою дослідження освітніх можливос-

тей, обумовлених ними та їх використання у вищій 

освіті відповідно до вимог сучасності. 

Метою статті є дослідження сучасного стану та 

виявлення перспективних напрямів розвитку інфор-

маційно-комунікаційних технологій у вищій профе-

сійній освіті. 

Виклад основного матеріалу. Використання су-

часних інформаційно-комунікаційних технологій у 
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сфері вищої освіти дозволяє вирішувати низку важли-

вих проблем розвитку: забезпечення широкого досту-

пу до освітніх послуг, підвищення рівня варіативності 

та інтерактивності навчального процесу, адекватне 

оновлення змісту освіти у відповідь на запити суспі-

льства, що у кінцевому результаті сприяє підвищенню 

якості навчання. 

Інформатизація освіти є створенням і використан-

ням інформаційно-комунікаційних технологій для 

підвищення ефективності усіх видів діяльності, що 

здійснюються в системі освіти. Як стверджує В. Би-

ков, основними видами діяльностей у системі освіти, 

які підлягають інформатизації, є управління, навчання 

та наукові дослідження [6]. Тобто, успішна та ефектив-

на інформатизація передбачає, що інформаційно-

комунікаційні технології повинні охоплювати не тіль-

ки процес навчання, а й усі інші види діяльностей у 

закладі вищої освіти. 

Сьогоднішній етап інформатизації вищої освіти 

країни характеризується тим, що більшість закладах 

вищої освіти мають у своєму розпорядженні власні 

навчально-інформаційні комп’ютерні мережі, комп’ю-

терні класи, вводяться дистанційні та електронні фор-

ми навчання, здійснюється комп’юте-ризація бібліо-

тек, впроваджуються системи комп’ютерного управлі-

ння університетами. 

На базі закладів вищої освіти здійснюється форму-

вання освітніх інформаційних середовищ з опорою на 

LMS-системи та хмарні технології [7; 8]. Створення 

науково-освітнього інформаційного середовища 

пов’язане з розвитком необхідної матеріально-

технічної бази освіти та передбачає підготовку навча-

льно-методичних матеріалів нового покоління, фор-

мування принципово нової культури викладання в 

умовах використання освітнього інформаційного 

середовища. В сучасних умовах необхідним є теоре-

тичний аналіз змін, які відбуваються в інформаційно-

комунікаційних та педагогічних технологіях з метою 

відповідної корекції їх застосування у навчальному 

процесі. 

Розвиток сфери інформаційно-комунікаційних тех-

нологій потребує принципово нових підходів до фор-

мування структури та змісту вищої професійної інфо-

рмаційної освіти, оскільки у процесі цієї підготовки 

змінюються вимоги зі сторони сфери інформаційно-

комунікаційних технологій до змісту підготовки май-

бутніх фахівців. 

Щодо організації навчання у вищій школі в сучас-

них умовах, можна стверджувати, що методична сис-

тема навчання повинна опиратися на тісну взаємодію 

викладача і студента під час аудиторних занять з опо-

рою на їхнє розподілене у просторі та часі спілкуван-

ня поза межами аудиторії на основі використання 

сучасних електронних дистанційних технологій. На-

бувають поширення дистанційні форми спілкування 

викладачів, проведення ними спільної наукової й 

науково-методичної роботи в науково-освітньому 

інформаційному просторі з залученням студентів. 

Основною формою навчання у вищій школі стає са-

мостійна робота студента над підготовленим заздале-

гідь навчальним матеріалом, наявність розподіленого 

у просторі та часі доступу до нього з опорою на су-

часні інформаційно-комунікаційні мережі. 

Актуальною є проблема удосконалення технологій 

обробки дидактичної та методичної інформації. Істот-

ним недоліком організації навчального процесу в 

традиційній системі вищої професійної освіти є кон-

сервативність технологій використання друкованих 

паперових дидактичних і методичних матеріалів, 

відсутність мобільного зворотнього зв’язку між 

суб’єктами навчального процесу. Вирішити цю проб-

лему дозволяє використання електронних засобів, 

впроваджених у інтегровані системи управління нав-

чанням. Оскільки у разі їхнього використання зворот-

ній зв’язок між викладачем та студентом стає більш 

ефективним та мобільним. 

Залишається відсталою технологія обробки звітної 

інформації щодо навчального процесу у діяльності 

закладу вищої освіти, що потребує розробки та впро-

вадження інформаційно-комунікаційних технологій, 

які б дозволяли автоматизувати цей процес. Серед 

актуальних проблем, пов’язаних з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності 

закладів вищої освіти, необхідно відмітити також 

питання плагіату та менталітету педагогічних кадрів 

вищої школи, які не завжди готові до сприйняття 

інновацій. 

Організаційне забезпечення процесу інформатиза-

ції вищої професійної освіти вимагає розробки дер-

жавних програм інформатизації у відповідності до 

вимог часу, забезпечення закладів вищої освіти мож-

ливістю створення відповідної матеріально-технічної 

бази для розвитку та впровадження сучасних освітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій, формуван-

ня та впровадження дистанційної вищої освіти як 

форми навчання та її нормативно-методичного забез-

печення. 

У цілому бурхливий розвиток глобальної інфор-

маційно-комунікаційної мережі та її проникнення в 

усі сфери діяльності зробили революцію в інформа-

ційних технологіях. Сучасний етап розвитку педагогі-

чних технологій обумовлений багатьма факторами, 

основними серед яких є: 

– зростаюча мобільність у процесах отримання 

освіти, професійної діяльності й спілкування на побу-

товому рівні, обумовлена інтернаціоналізацією освіт-

ніх процесів; 

– стрімкий ріст загального об’єму теоретичних 

знань, необхідних особистості для життя у сучасному 

суспільстві; 

– швидкий ріст вимог до рівня сформованості 

професійної компетентності фахівців за рахунок роз-

ширення та удосконалення сукупності компетенцій, 

які входять до її складу протягом усього періоду про-

фесійної діяльності; 

– широке розповсюдження складних професійно-

орієнтованих інформаційних систем, які постійно 

оновлюються та удосконалюються шляхом уніфікації, 

глобалізації й стандартизації методів і засобів оброб-

ки інформації. 

Наявність вказаних факторів призвела до фунда-

ментальних змін у педагогічних технологіях: 
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– швидкі темпи впровадження сучасних освітніх 

інформаційних технологій зміщують акцент з ауди-

тор-ної на індивідуальну роботу викладача зі студен-

том та самостійну роботу студента як у аудиторії, так 

і за її межами; 

– принципово нові умови для організації самостій-

ної та аудиторної роботи студентів надає широке 

застосування електронних, змішаних форм навчання, 

дистанційних форм доступу до знань; 

– підвищення інтерактивності та можливості роз-

поділеного у просторі та часі доступу до навчального 

контенту обумовлює активізацію й інтернаціоналіза-

цію навчання; 

– побудова індивідуальних траєкторій навчання 

надає можливості для його індивідуалізації та підви-

щує вимоги до методичної підготовки викладача ви-

щої школи. 

Необхідно відмітити, що традиційні форми нав-

чання, орієнтовані на роботу в аудиторії викладача зі 

студентами, не втратили свого значення як основні 

форми навчання, а здобули якісно нові риси й допов-

нюються сучасними формами електронного дистан-

ційного навчання й доступу до інформації, які надалі 

відіграватимуть більшу роль. 

У звіті про стан вищої освіти, підготовленому екс-

пертами міжнародного фонду New medіa consortium й 

асоціації розроблювачів інформаційних технологій в 

освіті Educause, було встановлено наступні перспек-

тиви подальшого розвитку інформаційно-комуніка-

ційних технологій на сучасному етапі [9]: 

‒ короткострокові (1–2 роки) : пов’язані з поши-

ренням змішаного навчання за рахунок мобільного та 

переплануванням навчального простору навчальних 

закладів у місця для індивідуального нав-чання, де 

зручно працювати зі своїми мобільними пристроями; 

‒ середньострокові (3–5 років) : передбачають 

орієнтацію на відкриті освітні ресурси, зміну ролі 

оцінювання успішності в сторону перенесення уваги з 

підсумкових оцінок на проміжні результати, які є 

більш важливими для планування стратегії навчання; 

‒ довгострокові (5 років і більше) : базуються на 

розширенні співробітництва між закладами вищої 

освіти та постійному вдосконаленні технологій на-

вчання з метою підвищення конкурентоспроможності. 

Європейська комісія, досліджуючи нові способи 

отримання освіти й підвищення кваліфікації в Європі 

на період з 2020–2030 рр., сформулювала наступні 

висновки [10]: 

‒ традиційною формою отримання освіти стане 

відкрите навчання через Інтернет; 

‒ основними інструментами для організації нав-

чання розглядатимуться мобільні пристрої; 

‒ паперові видання будуть витиснуті електрон-

ним мультимедійним контентом; 

‒ багатокористувальницькі віртуальні 3D-світи 

зроблять непотрібним регулярне фізичне відвідування 

вузів; 

‒ відкриті освітні ресурси будуть широко засто-

совуватися всіма суб’єктами освітнього процесу; 

‒ системи й послуги проектуватимуться з метою 

забезпечення групового взаємного навчання; 

‒ віртуальна мобільність зруйнує бар’єри між 

національними системами освіти. 

‒ У зв’язку з виявленими тенденціями дослідни-

ки прогнозують масовий споживчий попит на мобіль-

ний освітній контент, масштабне використання порта-

тивних smart-пристроїв на споживчому й академічно-

му рівнях, підвищення уваги студентів та викладачів 

до соціальних мереж та SaaS-додатків [11]. 

‒ Виявлені тенденції інформатизації вищої про-

фесійної освіти обумовлюють наступні напрями роз-

витку технологій комп’ютерного навчання [12]: 

‒ орієнтація на відкритість, доступність, безпе-

рервність і масовість у використанні інформаційно-

комунікаційних технологій; 

‒ формування системи міжнародних та держав-

них освітніх стандартів; 

‒ формування єдиного освітнього інформаційно-

го простору країни з опорою на освітні інформаційні 

середовища закладів вищої освіти та його інтеграція 

до світового освітнього простору; 

‒ досягнення балансу між можливостями сучас-

них інформаційно-комунікаційних технологій та ди-

дактики; 

‒ забезпечення достатньої інформаційної грамо-

тності викладачів і студентів. 

Узагальнені висновки щодо перспектив подальшо-

го розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій у вищій школі були зроблені О. Воронкі-

ним [13]: 

1)  організаційна складова позначатиметься домі-

нуванням змішаного навчання, збільшенням частки 

неформального навчання, попитом на короткостроко-

ві програми дистанційного навчання; 

2)  психолого-педагогічна складова характеризу-

ватиметься домінуванням конструктивістської психо-

лого-педагогічної концепції; 

3)  програмно-апаратна складова складова позна-

чатиметься орієнтацією на портативні обчислювальні 

засоби та засоби зв’язку, націлені на розробку і вико-

ристання нових типів людино-машинного інтерфейсу 

(динамічних, інтелектуальних, без командних рі-

шень), орієнтацією на інтелектуалізацію програмних 

засобів інформаційно-комунікаційних технологій, 

домінуванням вебінар-орієнтованих рішень на фоні 

використання LMS – систем та віртуальних лаборато-

рій, формуванням навчального середовища на базі 

найновіших NBIC-технологій; 

4)  методологічна складова характеризуватиметься 

домінуванням особистісно орієнтованого підходу і 

дослідницького методу навчання, націленістю на 

використання вільного та відкритого програмного 

забезпечення, реалізацією хмаро орієнтованих техно-

логій навчання, орієнтацією на комплексну, багато-

профільну і міждисциплінарну підготовку викладачів. 

У основі педагогічних інновацій, які орієнтуються 

на сучасні тенденції розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, лежить сприяння перехо-

ду від передачі знань до формування вмінь і навичок 

самостійно здобувати знання. Наявна тенденція змі-

щення освітньої парадигми з традиційної моделі до 

електронної і далі до SMART-навчання в інтерактив-

ному освітньому середовищі за допомогою контенту з 
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усього світу, що знаходиться у вільному доступі [14; 

15]. «SMART» розшифровують як S (Self-Directed) : 

забезпечення можливостей для ефективної організації 

самонавчання, M (Motived) : мотивування активної 

пізнавальної діяльності, A (Adaptive) : адаптування 

методів, місця та часу навчання для конкретного сту-

дента,  

R (Resource Free) : забезпечення вільного доступу до 

освітніх ресурсів, T (Technology Embedded) : забезпе-

чення навчального процесу сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями. За концепцією 

SMART-навчання функцією викладача стає не транс-

ляція готових знань, а якісна навігація контентом. 

Щодо останніх тенденцій розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій у вищій освіті, як показав 

аналіз наукових досліджень, найбільш інноваційні з 

них пов’язані з формуванням платформи суспільства 

знань (smart-суспільства) [16], основою якої стануть 

хмарні обчислення, мобільні додатки та NBIC-

технології. NBIC-технології в освіті є конвергенцією 

нанотехнологій, біотехнологій, інформаційних та 

когнітивних, інтегрованих з системами штучного 

інтелекту та глобальними інформаційними мережами 

[17; 18]. 

Ці тенденції у розвитку освітніх інформаційно-

комунікаційних технологій сприяють формуванню 

концепції STEM-освіти: Science – наука, Technology – 

технологія, Engineering – інженерія (трактується як 

технічна творчість), Mathematics – математика, яка 

націлена на підготовку майбутніх фахівців до життя у 

суспільстві знань. Для розвитку цього напряму освіти 

в Україні створено Коаліцію STEM-освіти, прово-

дяться наукові конференції, досліджуються науково-

мето-дичні аспекти навчання у рамках STEM-проектів 

[19]. STEM-освіта є напрямом, при якому у навчаль-

них програмах посилюється природничо-науковий 

компонент та інформаційні технології. Її особливістю 

є між-дисциплінарний та проектний підхід, практична 

спрямо-ваність, навчання на основі власних відкрит-

тів [20]. 

Розвиток STEM-освіти є перспективним стратегіч-

ним напрямом розвитку інноваційної освіти в Україні 

[21]. Пошуку шляхів для інновацій, виявленню проб-

лем, прогнозуванню тенденцій STEM-навчання, впро-

вадженню елементів STEM у навчальних закладах 

сприяє об’єднання зусиль освітніх, наукових установ і 

державних органів у поширенні здобутків у галузі 

STEM-освіти. Ефективна реалізація потужного науко-

вого потенціалу STEM-освіти потребує створення 

національної політики STEM-освіти, запровадження 

пошуково-дослідницьких підходів при викладанні 

навчальних дисциплін та розробки STEM-орієнтова-

ного освітнього контенту. 

Висновки. Таким чином, у результаті проведеного 

дослідження було установлено, що в системі вищої 

професійної освіти здійснюються глибокі зміни, обу-

мовлені розвитком та впровадженням сучасних інфор-

маційно-комунікаційних технологій. Виявлена тенде-

нція зміщення освітньої парадигми з традиційної 

моделі до електронного навчання і далі до SMART-

навчання та концепції STEM-освіти, розвиток та 

впровадження яких потребує відповідних розробок 

їхнього теоретико-методичного забезпечення й визна-

чає подальші напрями вдосконалення вищої освіти у 

країні відповідно до загальносвітових тенденцій. 
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